Komora daňových
České
P Ř I P R Aporadců
VUJEM
E republiky
ve spolupráci s Komorou daňových poradců Rakouska
pořádá

Česko-rakouský daňový seminář
Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Rakousku

* Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny * Přeshraniční příklady z praxe *
Propojení českých a rakouských daňových poradců * Případové studie *
Termín semináře:

21. dubna 2017

Zahájení:

20. dubna proběhne neformální setkání
s ochutnávkou vína v Galerii Závodný.

Místo konání:

zámek Mikulov

Pro koho:

Seminář je určen zejména pro české a rakouské daňové poradce a
osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost.

účastníků

spojené

Program:
8:00 – 9:00

Prezence

9:00 – 10:30

Právní předpoklady podnikání v Rakousku
Zřízení společnosti (s.r.o., a. s.), živnostenský zákon, lhůty, rozdíly.
Přestávka na kávu

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

Vysílání zaměstnanců / mezinárodní pronájem pracovní síly
vyslání zaměstnanců do ČR/AT, problematika pendlerů ČR/AT, podnikatel
jako OSVČ v Rakousku/Česku, zákonné povinnosti v té které zemi
z pohledu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a příp. jiných
zákonů – živnostenský zákon, zákoník práce atp. Příjmy z příjmů
z pronájmu, prodeje nemovitostí v Rakousku / Česku.
Oběd
Daň z příjmů fyzických a právnických osob
vznik daňové povinnosti – co je potřeba udělat a kde, podávání daňových
přiznání, daňové a nedaňové náklady, odpisy, technické zhodnocení, výše
daně, odečet daňové ztráty, odvod daně – termíny.
Přestávka na kávu
Daň z přidané hodnoty
povinnost registrace v Rakousku pro české firmy, kdy vzniká tato povinnost
a obráceně. Zkušenosti poplatníků z vracení DPH z ČR a z Rakouska.

Cena: 4.500 Kč vč. DPH
5.500 Kč vč. DPH

zvýhodněná cena pro české a rakouské daňové poradce a jejich
spolupracovníky
ostatní

Partneři:
Záštitu nad seminářem převzal
Mag. Georg Stöger,
rakouský honorární konzul v Brně.

Přednášející
Mgr. Markéta
Deimelová
advokátka, partnerka
mezinárodní advokátní
kanceláře Taylor Wessing

Mag. Georg Stöger
rakouský honorární
konzul v Brně, daňový
poradce, majitel skupiny
AUDITOR

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
členka Prezidia KDP ČR, Managing
Director ve společnosti DEICHMANN
Česká a Slovenská republika

Mag. Natália Šenková, LL.M.
česká a slovenská daňová
poradkyně, vedoucí kanceláře
AUDITOR

Ing. Igor Pantůček
daňový poradce, zkušební
komisař KDP ČR, lektor
řady vysokých škol a
vzdělávacích agentur

Přihláška
Na seminář se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR
na webových stránkách KDP ČR https://www.kdpcr.cz/csat-seminar2017
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje plnou účast na semináři a občerstvení v průběhu akce.
Ubytování si hradí účastníci zvlášť.

